
Sarbjerg IV Bestyrelsesmøde man. 04.02.2019 hos Erik

Deltagere: Steffen Lund, Erik Fjord Moesgaard, Kenneth Hansen og Jan Thor Larsen

Afbud: Niels Engell og kenneth Krogh Andersen

Agenda

 Referatgennemgang
 Gennemgang af GDPR dokumentation
 Forberedelse af generalforsamling (budget og regnskab)
 Arbejdsweekend i foråret
 Evt.

Referatgennemgang

Steffen har kontaktet kommunen og konstaterer at man herfra ikke vil gøre med med hensyn til forsegling 
af revnedannelse i vores asfalt.

 Jan kontakter kommunen for at få info om hvad kommunen hælder i revner i asfalten og om det er 
noget vi evt. kunne købe igennem dem. 

Gennemgang af DGPR dokumentatio

Vi har styr på retningslinjerne og vores dokumentation er gennemgået for personfølsom information og 
funden info er destrueret.

Steffen ser til at den gamle formandmappe efterses for personfølsom information og funden info 
destrueres.

Emnet er drøftet og vi tager helt klart emnet seriøst. Det blev bl.a. drøftet hvorledes vi skal sende besteder 
til alle medlemmer ved BCC og ud fra kasserens medlemsliste.

Forberedelse af generalforsamling

Regnskab 2018

Regnskabet er gennemgået. Igen drøftede vi om vi skulle hæve budgettet for snerydning, men igen blev vi 
enige om af fastholde det på kr. 10.000 og underskudet herpå fratrækkes indskud til hensættelser til 
asfaltslidlag.

Budget 2019

Teksten for Sociale arrangementer ændres til Sociale arrangementer og Arbejdsweekend, således evt. 
udgifter til vedligehold af vores veje eller omkringliggende områder er dækket heraf. Bestyrelsen vælger at 
se tiden an, om beløbet skal justeres ind, idet udgiften til evt. beskyttelse af revner ikke kendes.

Hvem er på valg?

Kenneth Hansen er på valg som suppleant – modtager gerne genvalg

Kenneth Krogh er på valg som bestyrelsemedlem -  modtager gerne genvalg

Erik Fjord Moesgaard er på valg som bestyrelsesmedlem – modtager gerne genvalg



Vores revisorer er begge på valg – både Christan og Lasse modtager genvalg.

Indkaldelse til generalforsamling – Jan indkalder.

Husk Arbejdsdag 13. april, fra kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 19. marts kl. 19.00 Melissehaven 8.

Arbejdsweekend

Bliver nu arbejdsdag lørdag d. 13. april kl. 10.00.

Referent: Jan


